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na rzecz Bezpieczeƒstwa Ruchu
Drogowego 2011-2020
Co symbolizuje Znaczek Dekady działaƒ na rzecz bezpieczeƒstwa ruchu drogowego (Tag)?
Sà symbole, których znaczenia sà Êwiadomi chyba wszyscy ludzie,
np. czerwona wstà˝ka – symbol walki z HIV/AIDS, czy biała opaska
– symbol walki z ubóstwem.
Teraz dołàcza do nich nowy
– znaczek Dekady Działaƒ
na rzecz Bezpieczeƒstwa Ruchu
Drogowego. Znaczek został uznany jako oficjalny symbol Dekady
przez Organizacj´ Narodów
Zjednoczonych. Noszàc znaczek w formie przypinki lub zawieszki ludzie na całym Êwiecie
wyra˝ajà swoje poparcie dla
działaƒ podejmowanych dla bezpieczeƒstwa ruchu drogowego
oraz podkreÊlajà osobiste zaanga˝owanie i zobowiàzanie do bycia bezpiecznym na drodze.
Dlaczego musimy podjàç działania na rzecz bezpieczeƒstwa
ruchu drogowego?
Wi´kszoÊç z nas zna kogoÊ, kto został dotkni´ty skutkami wypadku
drogowego lub niestety sam odczuwa poÊrednio lub bezpoÊrednio takie
skutki. Ka˝dego dnia na całym Êwiecie 3,5 tys. osób ginie w wypadkach
drogowych.
Aby tym tragediom zapobiec, rzàdy wszystkich krajów, policja, instytucje i organizacje rzàdowe, w tym tak˝e ds. zdrowia i pozarzàdowe,
a tak˝e sami uczestnicy ruchu drogowego muszà działaç.
Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych ustaliło
nast´pujàcy cel działaƒ na nast´pne dziesi´ç lat: „zatrzymanie, a nast´pnie obni˝enie prognozowanych wskaêników ÊmiertelnoÊci dotyczàcych
wypadków drogowych w skali globalnej poprzez intensyfikacj´ działaƒ prowadzonych na szczeblu krajowym, regionalnym i globalnym”
przed 2020 rokiem.
W efekcie tych działaƒ mo˝na ocaliç miliony ludzkich istnieƒ, a drogi całego Êwiata mogà byç bezpieczniejsze dla ich u˝ytkowników.
10 powodów do podejmowania działaƒ na rzecz BRD:
• Ka˝dego roku w wypadkach drogowych na drogach całego Êwiata
ginie 1,3 miliona osób.
• 50 milionów osób zostaje rannych – wiele z poszkodowanych w wypadkach drogowych pozostaje niepełnosprawna do koƒca ˝ycia.
• 90% ofiar Êmiertelnych wypadków drogowych to obywatele krajów
rozwijajàcych si´.
• Przewiduje si´, ˝e w roku 2020 w wypadkach drogowych na Êwiecie
b´dzie ginàç 1,9 miliona osób rocznie.
• Wypadki drogowe sà głównà przyczynà Êmierci młodych osób
na Êwiecie.
• Przewiduje si´, ˝e w 2015 roku wypadki drogowe b´dà wiodàcym
zagro˝eniem zdrowotnym dzieci w wieku 5 lat w krajach rozwijajàcych si´.
• Koszty wypadków drogowych w krajach rozwijajàcych si´ to conajmniej 100 miliardów USD rocznie.
• Wypadki drogowe sà ci´˝arem dla szpitali i systemów zdrowotnych.
• Wypadkom drogowym mo˝na zapobiegaç.
• Dzi´ki wprowadzeniu Âwiatowego Planu Działaƒ (Global Action Plan)
mo˝emy ocaliç miliony istnieƒ ludzkich.
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Co mo˝emy zrobiç?
Współdziałajàc, mo˝emy osiàgnàç cele wyznaczone przez Dekad´,
odegraç pewnà rol´ w ich realizacji. Jak to zrobiç?
Po pierwsze nosiç znaczek i propagowaç ide´ Dekady wÊród współpracowników, kolegów, znajomych, rodziny.
Noszenie znaczka samo w sobie znaczy niewiele, ale gdy noszà go
miliony osób to znak, ˝e problem jaki symbolizuje, a wi´c bezpieczeƒstwo ruchu drogowego, jest wa˝ny. Jest to tak˝e wyraz sprzeciwu wobec
milionów ofiar wypadków drogowych oraz jednoÊci z nimi i z ich rodzinami w cierpieniu.
Po drugie – akcj´ mo˝na wspieraç poprzez zorganizowanie kampanii informujàcej wykorzystujàc materiały dost´pne na stronie internetowej Dekady lub tworzàc własne. Po trzecie – mo˝na włàczaç si´
do realizacji działaƒ na rzecz bezpieczeƒstwa ruchu drogowego podejmowanych przez inne podmioty lub inicjowaç i przeprowadzaç je samodzielnie.
Uroczysta inauguracja Dekady nastàpi w Êrod´, 11 Maja 2011 roku.
W tym dniu wszystkie kraje Êwiata połàczone b´dà jednà myÊlà:
It is Time for Action – Czas na Działanie.
Fundusz dla Bezpieczeƒstwa Drogowego (Road Safety Fund)
Fundusz dla Bezpieczeƒstwa Drogowego został powołany w celu finansowego wsparcia Dekady działaƒ na rzecz bezpieczeƒstwa drogowego ogłoszonej przez ONZ. Fundusz jest zarzàdzany przez Fundacj´ FIA
– Fundacja na rzecz Rozwoju Motoryzacji i Społeczeƒstw Mi´dzynarodowej Federacji Samochodowej (FIA Foundation for the Automobile and
Society; Wielka Brytania) oraz Âwiatowà Organizacj´ Zdrowia (WHO).
Ârodki finansowe otrzymane na rzecz Funduszu sà rozdysponowane na:
• realizacj´ programów dotyczàcych zapobiegania obra˝eniom w wypadkach drogowych w krajach rozwijajàcych si´,
• globalne poparcie Dekady, podnoszenie ÊwiadomoÊci oraz osiàgni´cie celów wyznaczonych przez Dekad´.
Fundacja FIA nie pobiera ˝adnej opłaty zwiàzanej z zarzàdzaniem
Funduszem. 100% przekazywanych Êrodków jest rozdysponowanych
w celu spowodowania zmian i poprawy bezpieczeƒstwa na drodze w krajach, które najbardziej tego potrzebujà.
Who is who

Ban Ki-moon,
Sekretarz Generalny ONZ
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Rt. Hon. Lord Robertson of Port Ellen,
Przewodniczàcy Âwiatowej Komisji
ds. Bezpieczeƒstwa Ruchu Drogowego,
Fundusz dla Bezpieczeƒstwa Drogowego

Dr Etienne Krug, Dyrektor Departamentu
Zapobiegania Przemocy i Urazom,
Âwiatowa Organizacja Zdrowia,
Fundusz dla Bezpieczeƒstwa Drogowego

Materiały
Materiały promujàce Dekad´ umieszczone sà na stronie internetowej www.decadeofaction.org, stronie Âwiatowej Organizacji Zdrowia
www.who.int/roadsafety oraz m.in. Instytutu Transportu Samochodowego – www.its.waw.pl/dekada
Wszystkie majà podobnà szat´ graficznà, a ich wspólnym elementem jest znaczek Dekady działaƒ na rzecz bezpieczeƒstwa ruchu drogowego (Tag) b´dàcy jednoczeÊnie logo akcji.
Do strony internetowej organizatorzy regularnie dodajà nowe informacje.

Michelle Yeoh, Ambasador akcji
– Make Roads Safe – Uczyƒmy Drogi
Bezpiecznymi

Strona Dekady

Ulotka – Razem mo˝emy ocaliç miliony ludzkich istnieƒ

Strona WHO

Strona Dekady – ITS
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Prezentacja – Wprowadzenie do Dekady Działaƒ

Toolkit – Wskazówki dla organizatorów działaƒ na rzecz Dekady
Toolkit mo˝na potraktowaç jako zbiór zaleceƒ dla
organizatorów i realizatorów
ró˝nych działaƒ podejmowanych w ramach Dekady. Idealnie byłoby gdyby wszystkie
kraje zaanga˝owane w Dekad´
rozpocz´ły swoje przedsi´wzi´cia w dniu jej inauguracji – 11 maja 2011 roku.
O swoich zamierzeniach, a nast´pnie ich podsumowaniu
mo˝na poinformowaç głównych organizatorów akcji.

Plakat

Ulotka ITS – NOÂ ZNACZEK. UWIERZ. DZIAŁAJ.

Na stronie www.its.waw.pl/dekada dla wszystkich zainteresowanych Dekadà w Polsce załàczono ulotk´ do pobrania i wykorzystywania
w swoich działaniach.
Âwiatowy Plan dla Dekady Działaƒ na rzecz Bezpieczeƒstwa
Ruchu Drogowego 2011-2020

Web buton – białe i srebrne tło

Âwiatowy Plan dla Dekady Współpracy Narodów
Zjednoczonych na rzecz Bezpieczeƒstwa Ruchu Drogowego (United Nations Road
Safety Collaboration) powstał
dzi´ki zaanga˝owania wielu
partnerów i w wyniku licznych
konsultacji. Stworzono go
z myÊlà o instytucjach rzàdowych i pozarzàdowych, mi´dzynarodowych agencjach,
instytucjach i organizacjach
społecznych oraz podmiotach
prywatnych, które zamierzajà
podjàç działania w ramach
wspierania Dekady.
Plan zawiera ogólne podstawy dla podejmowanych działaƒ w kontekÊcie Dekady. Kategorie zwane „filarami” tych działaƒ to: zarzàdzanie
bezpieczeƒstwem drogowym; poprawa bezpieczeƒstwa infrastruktury
drogowej i sieci transportowych; bezpieczeƒstwo pojazdów; poprawa zachowania u˝ytkowników dróg; poprawa opieki powypadkowej. Wi´cej
o Âwiatowym Planie w nast´pnym artykule.
Warunki korzystania z materiałów oraz otrzymania wsparcia dost´pne sà na głównej stronie Dekady. Niektóre z materiałów dost´pne sà
w kilku wersjach j´zykowych.
Na podstawie www.decadeofaction.ord opracowały: J. Wacowska-Âl´zak i A. Wnuk.
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